
ေစ်းကြက္စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးတြင္ တရားဥပေဒစုိးမိုးမႈ အေရးပါပံု 

မၾကာေသးမီေသာ သီတင္းပတ္မ်ားအတြင္းက ရန္ကုန္ရိွ ကုမၸဏီတခုတြင္ အလုပ္လုပ္ 

ေနေသာ အသက္ ၃ဝ အရြယ္  ဥပေဒဘြဲ႕ရသူတဦးႏွင့္ အင္တာနက္ကုိ အသုံးျပဳကာ စကားေျပာျဖစ္ခဲ့သည္။ 

အလုပ္အကုိင္အေျခအေန ေျပာရင္းႏွင့္ သူက လုပ္ရကုိင္ရသည္မွာ အဆင္မေျပေၾကာင္း ေျပာသည္။ သူ အလုပ္ 

လုပ္ေနေသာကုမၸဏီသည္ လုပ္ငန္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ လုပ္ကုိင္ေနေသာ္လည္း လုပ္ငန္းႏွင့္ တုိက္ရုိက္ 

သက္ဆိုင္ေသာ အာဏာပုိင္မ်ား၊ အျခား အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာပုိင္မ်ား၊ နယ္ေျမစစ္ေဒသမွ စစ္ဗိုလ္မ်ားက 

အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားျဖင့္ ေငြညွစ္သည့္သေဘာမ်ဳိး လုပ္ကုိင္ေနသည္ကို လြန္စြာ စိတ္ညစ္ေန 

ရေၾကာင္း၊ မိမိ အလုပ္လုပ္ေသာ ကုမၸဏီေလးမွာ အျမတ္အစြန္း နည္းနည္းေလးမွ်သာ ရသည့္တုိင္ေအာင္  

ေပးေဆာင္သင့္ေသာ အခြန္အခမ်ားကုိ ပုံမွန္ေပးေဆာင္ေနေၾကာင္း ရွင္းျပလာသည္၊ သူတုိ႔ကုမၸဏီက အာဏာ 

ပုိင္မ်ားႏွင့္ ျပႆနာ မျဖစ္ခ်င္ေသာေၾကာင့္ မည္သုိ႔မွ် ေစာဒက မတက္ဘဲ ေခါင္းငုံ႔ခံေနရန္ ပုိင္ရွင္က မွာထား 

ေၾကာင္း သူက မေက်မနပ္ ေျပာျပသည္။ 

က်ေနာ္က အေျခခံအေၾကာင္းရင္းမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တရားဥပေဒစုိးမိုးမႈ Rule of Law မရိွ 

ျခင္းေၾကာင့္ဟုေျပာရာ သူက အဲဒီဥပေဒအမ်ဳိးမ်ဳိးက သူတုိ႔၏လုပ္ငန္းမ်ား ပုံမွန္ ေခ်ာေခ်ာေမြ႕ေမြ႕ လုပ္ကိုင္ျခင္း 

မျပဳႏုိင္ရန္ အတားအဆီးျပဳေနသည္ဟု ဆုိသည္။ တရားဥပေဒစုိးမိုးမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ထိပ္ပုိင္း အာဏာပုိင္မ်ား 

ထဲမွ တဦးျဖစ္ေသာ သူရေရႊမန္း  ေျပာခဲ့သည့္ စကားတခြန္းသည္ မွန္ကန္ေသာစကား ျဖစ္သည္ဟု က်ေနာ္က 

ေထာက္ျပခ့ဲသည္။ ဥပေဒအထက္တြင္မည္သူ တဦးတေယာက္မွ် မရိွေစရ ဆုိသည့္ စကားျဖစ္သည္၊ သူရေရႊမန္း  

ေျပာသည့္စကား မွန္ျခင္းသာ ျဖစ္ၿပီး လုပ္ရပ္ မွန္သည္ဟု မဆုိလုိေၾကာင္း ထုိသူအား ထပ္ေျပာခ့ဲသည္။  

တရားဥပေဒစုိးမိုးမႈ ဆိုသည္မွာ ဥပေဒက လူ႕အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း ႀကီးစိုးမႈ၊ လႊမ္းမိုးမႈပင္ 

ျဖစ္သည္၊ ဆုိလုိသည္မွာ ဥပေဒသည္ ႏုိင္ငံတႏုိင္ငံတြင္းရိွ လူတိုင္းအေပၚလႊမ္းမုိးမႈ ရွိသည္။ လူတုိင္း၏ 

အထက္တြင္ ရိွျခင္းျဖစ္သည္။ လူတိုင္းအေပၚတြင္ တရားဥပေဒကုိ အညီအမွ်က်င့္သုံးျခင္း ျဖစ္သည္။ အုပ္ခ်ဳပ္သူ 

ျဖစ္ေစ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ခံျဖစ္ေစ၊ မည္သူတဦးတေယာက္ကမွ် ဥပေဒအထက္တြင္မရိွျခင္း ျဖစ္သည္။ ထို႕အျပင္ လူတုိင္း 

အေပၚတြင္ ခၽြင္းခ်က္မရိွ တေျပးညီ က်င့္သုံးျခင္း ျဖစ္သည္။ တရားဥပေဒစုိးမုိးမႈကုိ လူအမ်ဳိးမ်ဳိးက ဖြင့္ဆုိခ်က္ 

အမ်ဳိးမ်ဳိး ျပဳၾကေလသည္။ မည္သုိ႔ပင္ဆုိေစကာမူ ယေန႔ေခတ္ကာလတြင္ တရားဥပေဒစုိးမုိးမႈသည္ ႏိုင္ငံတႏုိင္ငံ၌  

ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ အရည္အေသြးကုိ တုိင္းတာေသာေပတံ ျဖစ္လာေနေပသည္။ 

အေမရိကန္ ဥပေဒပညာရွင္ တဦးျဖစ္သည့္ Lon Fuller ၏ တရားဥပေဒစုိးမိုးမႈႏွင့္ 

ပတ္သက္ၿပီး လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအေနျဖင့္ လိုက္နာက်င့္သုံး အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ မရိွမျဖစ္လိုအပ္ေသာ 

ဥပေဒဆုိင္ရာအခ်က္ (၈) ခ်က္အား သူ၏ The Morality of Law ဟူေသာ စာအုပ္တြင္ ေရးသားထားသည္ကုိ 

ေဖာက္သည္ခ်ၿပီး ရွင္းျပလုိပါသည္။ 

1/ 1/ 1/ 1/  ဥပေဒမ်ားသည္ ခုိင္မာစြာ တည္ရိွေနရမည္ျဖစ္ၿပီး ထုိဥပေဒမ်ားကုိ အစုိးရအရာရိွမ်ား အပါအ၀င္ လူတုိင္းက 

လုိက္နာရမည္။ 

(ႏုိင္ငံတႏုိင္ငံတြင္မည္သူမဆို ဥပေဒမ်ားကုိ တေျပးညီလိုက္နာရမည္ ဆုိသည့္ အသိစိတ္၊ က်င့္၀တ္မ်ား 

ရိွရမည္၊ ထုိ႕အတူ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ပတ္သက္လွ်င္ ေက်ာသားရင္သား ခြဲျခားျခင္းမရိွရ ဆုိသည့္ သေဘာပင္ 

ျဖစ္သည္) 

2/ 2/ 2/ 2/  ဥပေဒမ်ားကုိ ပုံႏိွပ္ထုတ္ေဝထားျခင္း ရိွရမည္။ 



(ဥပေဒမ်ားကုိ အမ်ားသိေစရန္ အတိအလင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာထားရမည္၊ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႕ သိေစရန္ 

လုပ္ေဆာင္ရမည္ ဆုိသည့္အခ်က္ပင္ျဖစ္သည္) 

3/ 3/ 3/ 3/  ဥပေဒဆုိသည္မွာ က်ယ္ျပန္႔သည့္ အျမင္ ရိွရမည္၊ တိက်သည့္ ျပဌာန္းခ်က္ ရိွရမည္၊ အတည္ျပဳၿပီးမွ အသက္ 

ဝင္လာရမည္ျဖစ္သည္။ 

(ဥပေဒ၏ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္ႏွင့္အညီ အတိအက် လုိက္နာေဆာင္ရြက္ရမည္၊ ထိုသုိ႔မဟုတ္ပါက တရား 

မွ်တမႈ မရိွသည့္ အေျခဆိုက္ႏိုင္ၿပီး၊ တရားဥပေဒစုိးမုိးမႈကုိ ထိခုိက္ေစႏုိင္သည္) 

4/ 4/ 4/ 4/  ဥပေဒမ်ားကုိ ေၾကာင္းက်ဳိးညီညြတ္စြာျဖင့္ ေရးသားရမည္ျဖစ္ၿပီး အတင္းအက်ပ္ ျပဌာန္းျခင္း မရိွေစရ။ 

(လူတစု။ လူတဖြဲ႕၊ အုပ္စုတစုအတြက္ မဟုတ္၊ ျပည္သူလူထုအားလုံး အက်ဳိးအတြက္၊ ႏုိင္ငံတြင္းေနထိုင္သူ 

အားလုံးအက်ဳိးအတြက္ ရည္မွန္း ေရးဆြဲျပဌာန္းရသည့္အခ်က္ကုိ ေဖာ္ျပေနသည္) 

5/ 5/ 5/ 5/  ဥပေဒသည္ ဆန္႔က်င္ဘက္ မျဖစ္ေစရန္ ေရွာင္ၾကဥ္ရမည္။ 

(ေရွ႕ေနာက္ မညီညြတ္မႈ မရိွေစရ၊ ဆုိလုိသည္မွာ အျခားဥပေဒမ်ား၊ ဆက္စပ္မႈ ရိွေနေသာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ 

ဖီလာဆန္႔က်င္မႈမ်ား မရိွေစရ ဆုိသည့္သေဘာ ျဖစ္သည္။ 

6/ 6/ 6/ 6/  ဥပေဒသည္ မျဖစ္ႏိုင္သည္မ်ားကို ညြန္ၾကားျခင္းမ်ဳိး မျဖစ္ေစရ။  

(မျဖစ္ႏုိင္သည္မ်ားကို မလုပ္ရ ဆိုသည့္အတြက္ အဓမၼလုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ တဘက္သတ္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ 

မမွ်မတ လုပ္ေဆာင္ ခင္း၊ မတရား မလုပ္ရ ဆုိသည္ကုိ ေဖာ္ျပေနသည္) 

7/ 7/ 7/ 7/  ဥပေဒ၏ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အခ်ိန္ကာလကုိ အတိအက် ျပဌာန္းရမည္ျဖစ္သလုိ 

အခ်ိန္ကာလ ေရြ႕ေလ်ာလာမႈႏွင့္အညီ ႏုိင္ငံေရးအေျခအေန ေျပာင္းလလဲာမႈႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ လုိအပ္ 

ပါက ျပဳျပင္ေျပာင္းလပုိဲင္ခြင့္ ရိွရမည္။ 

(ကာလ ေဒသ ပေယာဂႏွင့္အညီ၊ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းအေျခအေနႏွင့္အညီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရမည္၊ သို႕မွသာ 

လူ႔အဖြဲ႔အစည္းကုိ အက်ဳိးျပဳသည့္ ဥပေဒ ျဖစ္ေနမည္ ဆုိသည့္အခ်က္ကုိ ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္သည္) 

8/ 8/ 8/ 8/  ဥပေဒတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား၏ ေဘာင္အတြင္းမွသာ အရာရိွမ်ားက လုပ္ေဆာင္ 

အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရမည္။ 

(ဥပေဒပါ စည္းမ်ဥ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီသာ လုပ္ေဆာင္ရမည္ဆုိသည္ကုိ ဥပေဒကုိ လက္ေတြ႕ 

အေကာင္အထည္ေဖာ္သူမ်ား အထူးသတိထား လုိက္နာရမည္ကုိ သတိေပးထားျခင္းျဖစ္သည္) 

ဥပမာ- အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ သမတ၊ တရားရုံးခ်ဳပ္၊ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား 

အားလံုး၊ ပထမဦးဆံုး ကုိင္တြယ္လုပ္ေဆာင္ၿပီး ေစာင့္ထိန္းၾကသည့္အရာမွာ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပင္ျဖစ္သည္။ 

ထုိအတြက္လည္း က်မ္းက်ိန္ၾကရသည္။ 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ဥပေဒျပဳေရးတြင္ ပါဝင္သည့္ မည္သူ႔အေပၚတြင္မဆို ဥပေဒျဖင့္ လႊမ္းမိုးထားရ 

သည္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက လူတဦးခ်င္းစီ၏ အခြင့္အေရးႏွင့္ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားကုိ ေလးစား 

ေစာင့္ထိန္းေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ေရးသားျပဌာန္းလိုက္သည့္ ဥပေဒမ်ားကုိ အစုိးရက အေကာင္ 

အထည္ေဖာ္ က်င့္သုံးရသည္။ ထို႔အတူ တရားစီရင္ေရး က႑ဘက္ကလည္း အုပ္ခ်ဳပ္ေသာအစုိးရက ဥပေဒ 

ျပဌာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ အေကာင္အထည္ေဖာ္ က်င့္သုုံးျခင္း ရိွ-မရိွ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းရသည္။ ဥပေဒေၾကာင္း 

ဆုိင္ရာ အျငင္းပြားဖြယ္ရာမ်ား ရိွလာလွ်င္ ဆုံးျဖတ္ေျဖရွင္းေပးရသည္။ လႊတ္ေတာ္အမတ္တုိ႔က ျပဌာန္းလုိက္ေသာ 

ဥပေဒမ်ားေၾကာင့္ ျပည္သူလူထု၏ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လြတ္လပ္ခြင့္ကုိ ထိခုိက္လာပါက  လူထုအေနျဖင့္ 



လြတ္လပ္စြာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိျခင္း၊ တိုင္ၾကားျခင္း၊ တရားစြဲဆုိျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္ေအာင္ ဥပေဒမွ အာမခံ 

ေပးထားရသည္။  

အာရွႏိုင္ငံမ်ားသည္ အစဥ္အလာအားျဖင့္ ေကာင္းမြန္ေသာအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ရိွၾကသည္ဟု ရႈျမင္ခံ 

ၾကရေပသည္။ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ အုပ္ခ်ဳပ္ၾကသည္ ဟူေသာ အစဥ္အလာအခ်ဳိ႕ ရိွခ့ဲ 

ေသာ္လည္း လူ႕အဖြဲ႕အစည္းကုိ၊ ႏုိင္ငံကို ဦးေဆာင္ဦးရြက္ျပဳခ့ဲၿပီးေနာက္ တုိးတက္မႈမ်ား ရရိွလာေသာအခါ 

မိမိကိုယ္မိမိ ယုံၾကည္ခ်က္မ်ား တုိးတက္လာၿပီး ႏိုင္ငံ၏ အေရးအရာမ်ား၊ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းဆုိင္ရာ အေရးအရာမ်ား 

ကုိ မိမိတုိ႔သေဘာဆႏၵျဖင့္ ဆံုးျဖတ္လုပ္ကုိင္လာၾကသည္မ်ား ရိွလာသည္။ ေျပာင္းလဲလာေသာ လူမႈ အသုိင္း 

အဝုိင္း အေျခအေနမ်ား၊ Globalization က်ယ္ျပန္႔လာေသာ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ တရားဥပေဒ စိုးမုိးမႈကုိ 

လက္ကမ္းႀကိဳဆုိ ေထြးေပြ႔ရန္ တုံ႔ေႏွးလာခ့ဲသည္။ 

သုိ႕ေသာ္ Globalization ေခတ္ႀကီးတြင္ႏုိင္ငံမ်ားသည္ လြတ္လပ္ေသာေစ်းကြက္မ်ားကုိ 

ေဖာ္ေဆာင္လာၾကသည့္အတြက္ တရားဥပေဒစုိးမုိးမႈသည္ အစုိးရ၏အေျခခံမူ၊ အေျခခံစည္းမ်ဥ္း၊ လုိက္နာရမည့္ 

အေျခခံအခ်က္မ်ား ျဖစ္လာသည္။ ဥပမာ- ေတာင္ကုိရီးယား၊ ဂ်ပန္ႏွင့္ ေဟာင္ေကာင္တုိ႕တြင္ တရားဥပေဒ 

စုိးမိုးမႈကုိ အာရွရိွအျခားႏုိင္ငံမ်ားထက္ ပုိမုိ လုိက္နာေစာင့္ထိန္း က်င့္သံုးျခင္းမ်ားကုိ ျပဳလုပ္သည္ဟု ေလ့လာ 

ေတြ႕ရိွခ်က္မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပေနသည္။ လြတ္လပ္ေသာ စီးပြားေရးစနစ္ကုိ လက္ေတြ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ 

ေနသည့္ တရုတ္၊ ဗီယက္နမ္ က့ဲသုိ႔ေသာႏုိင္ငံမ်ားတြင္လည္း တရားဥပေဒစုိးမိုးေရး တုိးတက္ ေအာင္ျမင္ေစရန္ 

ႀကိဳးပမ္းေနၾကသည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။  

အစုိးရက လူ႕႔အဖြဲ႕အစည္းအေပၚ အရာရာလႊမ္းမုိးခ်ယ္လွယ္ႀကီးစိုးခ့ဲသည့္ အစဥ္အလာ 

က်င့္ထုံးမ်ားက အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား အၾကားတြင္ အရုိးစြဲေနသည့္အလား က်န္ရစ္ေနေသာေၾကာင့္ တခါတရံ၌ တရား 

ဥပေဒ အထက္တြင္ အမိန္႕အာဏာမ်ားက လႊမ္းမိုးသည့္အျဖစ္အပ်က္မ်ားကုိ ၾကံဳရသည္မ်ားလည္းရွိသည္။ 

သုိ႔ေသာ္ ႏုိင္ငံတကာအသုိင္းအ၀ုိင္းၾကား ထုိးေဖာက္လုိေသာ အဆုိပါႏုိင္ငံမ်ားသည္ ၄င္းတို႔၏ ႏုိင္ငံအဆင့္ 

အတန္းကို ႏုိင္ငံတကာအဆင့္ မီေစရန္ ျပဳလုပ္ၾကသည္။ ထုိသုိ႔လုပ္ေဆာင္ျခင္းမွာ Globalization ပင္ ျဖစ္သည္။ 

Globalization ကို ကမာၻ႔အဆင့္ႏွင့္အညီ ျဖစ္ေစရန္ ျပဳလုပ္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟုလည္း ဆုိႏုိင္သည္။ 

သုိ႔မွသာ လြတ္လပ္ေသာ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးက်င့္သုံးေသာႏုိင္ငံမ်ားသုိ႔ ႏုိင္ငံတကာမွ ရင္းႏီွး 

ျမွဳပ္ႏံွသူမ်ား လာေရာက္ရင္း ႏီွးျမွဳပ္ႏံွကာ ထိုမွတဆင့္ ေငြေၾကး။ နည္းပညာ စသည့္အရင္းအျမစ္မ်ား တုိးတက္ 

ရရိွၿပီး၊ ႏုိင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ေရးမ်ား ျဖစ္လာေပမည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးကို ေဖာ္ေဆာင္ေသာ 

ႏုိင္ငံမ်ားသည္ တရားဥပဒစုိးမိုးေရးကုိ လက္ေတြ႔ အေလးေပး လုပ္ေဆာင္ၾကေလသည္။  

ေစ်းကြက္စီးပြားေရးကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေသာႏုိင္ငံမ်ား၌ ဥပေဒသည္ အေရးႀကီးေသာ 

အစိတ္အပုိင္းမွ ပါဝင္ေနသည္ကုိ လူတုိင္း သိရိွနားလည္ လက္ခံထားရန္ လိုအပ္ေပသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ 

ဆုိေသာ္ စီးပြားေရး လုပ္ကုိင္သူမ်ားအၾကား အျပန္အလွန္ သေဘာတူညီမႈမ်ား ျပဳလုပ္ၾကသည္ျဖစ္ရာ၊  တရား 

ဥပေဒ စုိးမုိးမႈ ရိွေနမွသာ ထုိသူမ်ားအား အေၾကာင္းတစုံတရာေၾကာင့္ မိမိတုိ႔အၾကား အျငင္းပြားမႈမ်ား၊ သေဘာ 

တူညီခ်က္မ်ားကုိ ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား ရွိလာလွ်င္ ထုိအေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ထိထိေရာက္ေရာက္ႏွင့္ မွ်မွ်တတ 

ေျဖရွင္းေပးႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ တရားဥပေဒ စုိးမုိးမႈကုိ ပိုမုိယုံၾကည္လာေစမည္လည္း ျဖစ္သည္။  

 ယုံၾကည္ခ်က္မ်ား ျဖစ္ထြန္းလာေစျခင္းက ခုိင္မာအားေကာင္းသည့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွမႈႏွင့္ 

ကုန္သြယ္မႈမ်ားကို တုုိးတက္ဖြံၿဖိဳးေစၿပီး၊ တဖန္ အဆိုပါ တုိးတက္မႈမ်ားက ႏုိင္ငံအစုိးရမ်ား၊ ျပည္သူမ်ားက 

အလုိရိွေသာ တမ်ဳိးသားလုံး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကုိ ရရိွနိင္ေစသည္။ ထုိအေၾကာင္းအခ်က္မ်ားကုိ အေျခခံလ်က္ 

လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း အနာဂတ္အတြက္ ႀကိဳတင္ ခန္႔မွန္း ျပင္ဆင္ထားႏုိင္ရုံမက အရာရာတိုင္းသည္ သူ႔ေနရာ 



ႏွင့္သူ အံဝင္ခြင္က် ဟန္ခ်က္ညီညီ ျဖစ္လာသည္္။  

တရားဥပေဒစုိးမိုးမႈက ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမ်ားကို စည္းကမ္းသတ္မွတ္ေပးရာ ေရာက္ေသာေၾကာင့္ 

ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွျခင္း၊ ပိုင္ဆုိင္မႈႏွင့္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း က့ဲသုိ႔ေသာ အေရးႀကီးသည့္ အေၾကာင္းအရာ 

မ်ားကုိ ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္  အေထာက္အကူ မ်ားစြာျဖစ္ေစသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွမႈမ်ားကုိ 

တုိးတက္ခုိင္မာျခင္းႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ေရးအတြက္ အေရးပါသည္ကုိ ႏုိင္ငံအစုိးရမ်ားက အသိအမွတ္ျပဳ 

လက္ခံလာၾကသည့္ အခ်က္ကုိ မေမ့မေလ်ာရိွေစေရးမွာ အေရးႀကီးသည္။ 

ထုိမွ်မက တရားဥပေဒစုိးမိုးမႈက လူမႈေရးဆုိင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ အစုိးရ၏ တာ၀န္ခံမႈ 

အတြက္ အေရးပါေသာေနရာတြင္ ပါ၀င္ေနသည္။  စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနေသာ ႏုိင္ငံမ်ား၊ 

အစုိးရမ်ားသည္ ယခင္က က်င့္သုံးခဲ့ေသာ စီမံကိန္း စီးပြားေရးစနစ္၏ အရိပ္မည္းႀကီး လႊမ္းမိုးမႈကုိ အနည္းႏွင့္ 

အမ်ား ဆုိသလုိ ခံရတတ္သည္ကုိ နားလည္ သေဘာေပါက္ရန္ လုိအပ္ၿပီး၊ စစ္မွန္သည့္ ေစ်းကြက္အေျချပဳ 

စီးပြားေရးစနစ္ကို ခုိင္မာစြာ အုတ္ျမစ္ခ်ႏုိင္ရန္ လုိအပ္သည္။ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္လာေသာခါ 

အစုိးရသည္ ႏုိင္ငံတြင္းရွိ ေျမယာ၊ လုပ္အား စသည္မ်ားကုိ တဦးတည္း ပုိင္ဆုိင္သည့္အေျခအေနတြင္ မရိွေတာ့ 

ေသာေၾကာင့္ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား၊ အာဏာ က်င့္သုံးပုိင္ခြင့္ရိွသူမ်ားသည္ ယခင္ က်င္လည္ခဲ့ေသာ မင္းမူစုိးမိုးႏုိင္သည့္ 

အေျခအေနမ်ားမွ ရုန္းထြက္ လုပ္ေဆာင္ရန္ လုိအပ္သည္။ ထုိသုိ႔ျဖစ္ေနေအာင္လည္း တရားဥပေဒ စုိးမုိးမႈကပင္ 

ၾကပ္မတ္ေပးမည္ ျဖစ္သည္။  

တရားဥပေဒ စုိးမိုးမႈ ရိွေနသျဖင့္ အစုိးရက အာဏာသုံး၍ မတရား အႏုိင္က်င့္ျခင္းမ်ား၊   

တဘက္သတ္ အပုိင္စီး လုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ား ရိွႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။ ဥပမာ- ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျဖစ္ပ်က္ခ့ဲေသာ ျမန္မာ 

ဘီယာကုမၸဏီ အျဖစ္အပ်က္က ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း တရားဥပေဒ စုိးမိုးမႈ မရိွ ဆုိသည္ကုိ ျပသေနေပသည္။ 

ထုိ႔ေၾကာင့္ လြတ္လပ္ေသာ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ကို ေဖာ္ေဆာင္လုိလွ်င္၊ ဖြံ႔ၿဖိဳး 

တုိးတက္ေသာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတရပ္ကုိ ထူေထာင္လိုလွ်င္၊ ဒီမုိကေရစီ ထြန္းကားေသာ လူ႔ေဘာင္ကုိ ထူေထာင္ 

လုိလွ်င္၊ လြတ္လပ္ေသာ လူမႈအသိုင္းအဝုိင္းတခုကုိ ေမွ်ာ္မွန္းသည္ဆုိလွ်င္ တရားဥပေဒစုိးမိုးမႈသည္ အေရးႀကီး 

ဆုံးေနရာမွ ပါဝင္ေနရမည္ကုိ လူတုိင္း နားလည္လက္ခံရပါမည္။ တရားဥပေဒ စုိးမုိးမႈမ်ား အမွန္တကယ္ ျဖစ္ထြန္း 

လာေရး၊ ျဖစ္ထြန္းမႈမ်ားကုိ အစဥ္အျမဲ ထိန္းထားႏုိင္ေရးအတြက္ အားလုံးက ဝိုင္းဝန္းႀကိဳးပမ္းရမည္ ဟူေသာ 

အသိစိတ္လည္း ရိွေနရပါမည္။ 

 

 

ေက်ာ္ေက်ာ္စုိး 

(ဂ်ပန္) 

ႏုိဝင္ဘာ ၁၄၊ ၂ဝဝ၉ 

 

 


